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၁။ ေခၚယူေသွ်ာသငတ္နး္  ကန္႔သတဦ္းေရ ၅၀၀ေယွ်ာက ္

 (၁) ုိုႏင္ငံျခွ်ားပညွ်ာေတွ္်ာသင္သင္တန္း    ကန္႔သတဦ္းေရ ၅၀၀ေယွ်ာက ္
ဂ်ပနုို္ႏင္ငရံ မိဟွ်ာဝိဇ ွ်ာတနး္၊တကၠသိုလ္၊အထူးျပိဳေကွ်ာလိပမ္်ွ်ားသုိ႔ဆက္လက္တက္ေရွ်ာက္ုိုႏင္ေသွ်ာသင္တ
န္း၊ဂ်ပနတ္ကၠသိုလ္ဝင္ခ င့္စွ်ာေမးပ ြဲ၊ဂ်ပန္ဘွ်ာသွ်ာအရညအ္ခ်င္းစစ္စွ်ာေမးပ ြဲေျဖဆိုုိုႏငရ္န္ျပငဆ္င္သင္ၾကွ်ားေ
ပးပါသည။္ 
အုိဆွ်ာကွ်ာုိုႏငင္ံတကွ်ာယဥေ္က်းမ ုႏ င့္ဘွ်ာသွ်ာစကွ်ားသင္တန္းေက်ွ်ာင္း၏၂၀၁၃ခုုႏ စ၃္လပုိင္းဆက္လက္ 
ပညွ်ာသင္ၾကွ်ားုိုႏင္မ အေနအထွ်ား : (တရွ်ားဝငအ္ဖ ြဲ႕)ဂ်ပနဘ္ွ်ာသွ်ာပညွ်ာေရးဖံ ႕ၿဖိိဳးတုိးတက္မ ေကွ္်ာမတီ 
အခ်က္အလက္ 
၂၀၁၃ခုုႏ စ္၃လပုိင္းေအွ်ာင္ေက်ွ်ာင္းသွ်ား မဟွ်ာတန္း တကၠသုိလ ္ ုႏ စတ္ုိတကသၠုိလ ္ အထူးျပိဳေကွ်ာလိပ ္ အလုပဝ္င ္

ဤေက်ွ်ာငး္မ ေက်ွ်ာငး္ဆကတ္ကခ္ င့္အေန 

အထွ်ား 

19.7% 68.9% 0% 8.2% 6ဦး 

ဂ်ပန္တုိုႏင္ငံလံုးရ ိ ေက်ွ်ာင္းဆက္တက္ခ င့္အ 

ေနအထွ်ား 

10.8% 38.6% 1.4% 47.4%  

(၂)အလုပ္ဝငခ္ င့္ရရန္သင္တန္း 
ဂ်ပနုို္ႏင္င၏ံလုပင္နး္မ်ွ်ားတ ငအ္လုပဝ္ငခ္ င့္ရရနရ္ညရ္ ယ္ေသွ်ာသငတ္နး္ျဖစ္သည္။ဂ်ပနုို္ႏင္င၏ံလုပင္န္းမ်ွ်ား
တ ငအ္လုပဝ္ငခ္ င့္ရရန ္ ရညရ္ ယ္ကွ်ာလ ပ္ရ ွ်ားေဆွ်ာင္ရ က္မ မ်ွ်ားကုိ ပံပ့ုိးကူညီေပးသည။္ဂ်ပန္ဘွ်ာသွ်ာစကွ်ား 
အျပငအ္ျခွ်ားေသွ်ာ အလုပဝ္င္ခ င့္ေလ ်ွ်ာက္လႊွ်ာေရးနည္း၊အလုပေ္လ ်ွ်ာက္ရန္အင္တွ်ာဗ် း အစမ္းေလ့က်င့္ 
ေပးျခင္း၊ဂ်ပန္ုိုႏငင္၏ံလုပ္ငန္းခ ငတ္ ငက္်င့္သုံးရမည့္အမအူက်င့္၊လုပင္နး္ခ ငတ္ ငအ္သုံးျပိဳရမည့္လုပင္နး္သံုး 
စကွ်ားေျပွ်ာမ်ွ်ားစသညတို္႔ကို သင္တန္းေပး 
ပါသည။္ 

၂။ ေက်ွ်ာငး္ဝငခ္ င့္ကွ်ာလ 

{ပညွ်ာသငက္ွ်ာလ} 
သင္တန္း ပညွ်ာသငက္ွ်ာလ 
၂၀၁၅ခုုႏ စ္၁လပုိင္း(၁ုႏ စ္၃လ ဆက္တက္/ပံုမ န္) ၂၀၁၄ခုုႏ စ္၁လပုိင္း၁၅ရက္မ ၂၀၁၆ခုုႏ စ္၃လပုိင္း၁၃ရက္ 

၂၀၁၅ခုုႏ စ္၄လပုိင္း(၂ုႏ စ ္ဆက္တက္/ပံုမ န္) 
               (၁ုႏ စ္/ပံုမ န)္ 

၂၀၁၅ခုုႏ စ္၄လပုိင္း၈ရက္မ ၂၀၁၇ခုုႏ စ္၃လပုိင္း၁၀ရက္ 

၂၀၁၅ခုုႏ စ္၇လပုိင္း(၁ုႏ စ္၉လ ဆက္တက္/ပံုမ န္) ၂၀၁၅ခုုႏ စ္၇လပုိင္း၈ရက္မ ၂၀၁၇ခုုႏ စ္၃လပုိင္း၁၀ရက္ 

၂၀၁၅ခုုႏ စ္၁၀လပုိင္း(၁ုႏ စ္၆လဆက္တက္/ပံုမ န္) ၂၀၁၅ခုုႏ စ္၁၀လပုိင္း၉ရက္မ ၂၀၁၇ခုုႏ စ္၃လပုိင္း၁၀ရက္ 

{ေလ ်ွ်ာက္လႊွ်ာတင္ေသွ်ာကွ်ာလ} 
သင္တန္း ေလ ်ွ်ာက္လႊွ်ာတင္ေသွ်ာကွ်ာလ 

၂၀၁၅ခုုႏ စ္၁လပုိင္း(၁ုႏ စ္၃လ ဆက္တက္) ၂၀၁၄ခုုႏ စ္၆လပုိင္း၁ရက္မ ၂၀၁၄ခုုႏ စ္၉လပုိင္း ၂၀ရက ္

၂၀၁၅ခုုႏ စ္၄လပုိင္း(၂ုႏ စ/္၁ုႏ စ)္ ၂၀၁၄ခုုႏ စ္၈လပုိင္း၁ရက္မ ၂၀၁၄ခုုႏ စ္၁၂လပုိင္း ၂ရက ္

၂၀၁၅ခုုႏ စ္၇လပုိင္း(၁ုႏ စ္၉လ) ၂၀၁၅ခုုႏ စ္၁လပုိင္း၃ရက္မ ၂၀၁၅ခုုႏ စ္၄လပုိင္း ၁ရက္ 

၂၀၁၅ခုုႏ စ္၁၀လပုိင္း(၁ုႏ စ္၆လ) ၂၀၁၅ခုုႏ စ္၃လပုိင္း၅ရက္မ ၂၀၁၅ခုုႏ စ္၆လပုိင္း ၁ရက္ 



၃။ေလ ်ွ်ာကတ္ငရ္နေ္တွ်ာငး္ဆုိေသွ်ာအရညအ္ခ်ငး္ 

 ၁၂ုႏ စု္ႏ င့္အထက္ပညွ်ာသင္ၾကွ်ားခြဲ့ေသွ်ာအေထွ်ာက္အထွ်ားုႏ င့္၄ငး္ုႏ င့္ညီေသွ်ာအရညအ္ခ်ငး္ျပည့္မ ီသူ 

၄။စွ်ာသငခ္်နိ ္

၁ရက္၄နွ်ာရ ီသင္တန္း၊ ၁ပတ္လ ်င္နွ်ာရေီပါငး္၂၀နွ်ာရီ၊ တုႏ စ္တ ငန္ွ်ာရီေပါငး္ ၈၀၀အထက္၊ 

၅။ေရ းခ်ယုို္ႏငေ္သွ်ာသငတ္နး္ 

ဂ်ပနေ္က်ွ်ာင္းဝငခ္ င့္စွ်ာေမးပ ြဲ၊အေထ ေထ ဘွ်ာသွ်ာရပ္၊သခ ််ၤွ်ာဘွ်ာသွ်ာ၊ရူပေဗဒ၊ဓွ်ာတုေဗဒအတ က္သင္တန္းရ ိ
ပါသည။္(သင္ၾကွ်ားလုိသူအတ က္သွ်ာ) 

၆။စစေ္ဆးပံုစစေ္ဆးနညး္ 

စွ်ာရ က္စွ်ာတမ္းစစ္ျခင္း၊တယ္လီဖနု္းျဖင့္စစ္ေဆးျခငး္၊လက္ရ ိေဒသတ င္လူေတ ႕စစေ္ဆးျခင္း၊စွ်ာေျဖစွ်ာေမးပ ြဲ
စသည ္

၇။OBKG E-Learning System 

အင္တွ်ာနက္ကိုအသုံးျပိဳျခငး္ျဖင့္သင္ယူေသွ်ာစနစ ္http://www.okagakuen.org/  
ေက်ွ်ာင္းမ ဆက္သ ယ္လွ်ာေသွ်ာအခ်က္အလက္၊ေက်ွ်ာင္းဆက္တက္ုိုႏင္ရန္သတင္းအခ်က္အလက္၊အ 
လုပဝ္ငခ္ င့္ရရန္သတငး္အခ်က္အလက္စသညတို္႔ကိုေဖွ္်ာျပေပးထွ်ားပါသည။္ 

၈။ပညွ်ာသငဆ္စုနစ ္

(၁) အုိဆွ်ာကွ်ာုိုႏင္ငံတကွ်ာယဥ္ေက်းမ ုႏ င့္ဘွ်ာသွ်ာစကွ်ားသင္တန္းေက်ွ်ာင္းပညွ်ာသင္ဆု(ေက်ွ်ာင္းတ ငး္) 
က။ဂ်ပန္ဘွ်ာသွ်ာအရညအ္ခ်ငး္စစစ္ွ်ာေမးပ ြဲ N1,N2  ရလဒ္ထူးခ ၽနေ္က်ွ်ာင္းသွ်ား 
ခ။ဂ်ပနုို္ႏင္ငေံက်ွ်ာင္းဝငခ္ င့္စွ်ာေမးပ ြဲ   ရလဒ္ထူးခ ၽနေ္က်ွ်ာငး္သွ်ား 
ဂ။ထူးခ ၽနေ္က်ွ်ာင္းသွ်ားပညွ်ာသင္ဆု ၁ုႏ စ္တ င၂္ႀကိမေ္ထွ်ာက္ပံ(့ေုႏ ဦး၊ေဆွ်ာင္းဦး) 
ယန္းေင ၅ေသွ်ာငး္×ဦးေရ 

(၂) ကိုယ္ပုိင္ေင ျဖင့္တက္ေသွ်ာုိုႏင္ငံျခွ်ားသွ်ားပညွ်ာသငေ္က်ွ်ာင္းသွ်ားေထွ်ာက္ပံေ့ၾကးပညွ်ာသင္ဆုစနစ္  
 လစဥပ္မွ်ာဏ ၄၈၀၀၀ယန္း×၁၂လ 

၉။ေက်ွ်ာငး္သွ်ားလုိအပေ္သွ်ာစွ်ာရ ကစ္ွ်ာတမး္ 

(၁) ေက်ွ်ာင္းဝငခ္ င့္ေလ ်ွ်ာက္လႊွ်ာ(ေက်ွ်ာင္းမ သတ္မ တ္ထွ်ားေသွ်ာစွ်ာရ က္၊ေက်ွ်ာင္းသွ်ားကုိယ္တိုင္ျဖည့္ရန)္ 
(၂) ကိုယ္ေရးရွ်ာဇဝင(္ေက်ွ်ာငး္မ သတ္မ တ္ထွ်ားေသွ်ာစွ်ာရ က္၊ေက်ွ်ာင္းသွ်ားကုိယ္တိုင္ျဖည့္ရန္)    

(ေက်ွ်ာငး္ ဝင္ခ င့္ ေလ ်ွ်ာက္ျခင္းအေၾကွ်ာငး္အရငး္ဂ်ပနဘ္ွ်ာသွ်ာျဖင့္ပူးတ ြဲပါရ ရိန)္ 
(၃) ေနွ်ာက္ဆုံးတက္ေရွ်ာက္ခြဲ့ေသွ်ာေက်ွ်ာငး္၏ေအွ်ာင္လက္မ တ္၊ ဘ ြဲ႕လက္မ တ္မရူငး္ တနည္းအွ်ားျဖင့္ 

ေအွ်ာငလ္က္မ တ္ယူရနအ္ေထွ်ာက္အထွ်ား၊လက္ရ ိတက္ေရွ်ာက္လ ်က္ရ ေိသွ်ာေက်ွ်ာင္းအေထွ်ာက္အ
ထွ်ား စသည ္  

http://www.okagakuen.org/


(၄) ဂ်ပနစ္ွ်ာသင္ယူခြဲ့သည့္အေထွ်ာက္အထွ်ားစွ်ာ (ဂ်ပနစ္ွ်ာအရညအ္ခ်ငး္စစစ္ွ်ာေမးပ ြဲ N5အဆင့္၊ တနညး္ 
အွ်ားျဖင့္ နွ်ာရီေပါင္း ၁၅၀ေက်ွ်ာ္ဂ်ပနစ္ွ်ာသင္ယူခြဲေ့သွ်ာမ တ္တမ္းအေထွ်ာက္အထွ်ား)  

(၅)ဂ်ပန္စွ်ာအရညအ္ခ်င္းစစ္စွ်ာေမးပ ြဲ၊J-TEST၊NAT-TESTစသည့္တို႔၏စွ်ာေမးပ ြဲရလဒ္၊ေအွ်ာင္လက္မ တ္ 
မိတ   (ေျဖဆို ခြဲ့သူအတ က္သွ်ာ) 

(၆) ဓွ်ာတ္ပံု( 3cm×4cm ၊ ၃လအတ ငး္ရုိက္ထွ်ားသည့္ပံ)ု ၈ ပံု 
(၇) ပတ္စပုိစ့္ မိတ  (ေရးသွ်ားေဖွ္်ာျပထွ်ားေသွ်ာစွ်ာမ်က္ုႏ ွ်ာအွ်ားလံုး)  
(၈) လက္ရ အိလုပအ္ကိုင္အေထွ်ာက္အထွ်ားရ ိသူျဖစပ္ါက၊ အလုပ္လုပ္ကိုင္လ ်က္ရ ေိၾကွ်ာင္းေထွ်ာက္ခစံွ်ာ 
 

၁၀။ ပညွ်ာသငစ္ရတိအ္ွ်ာမခမံည့္သ ူလုိအပေ္သွ်ာစွ်ာရ ကစ္ွ်ာတမး္ 

(၁) ပညွ်ာသင္စရိတ္အွ်ာမခသံည့္စွ်ာ (ေက်ွ်ာငး္မ သတ္မ တ္သည့္စွ်ာရ က္၊ပညွ်ာသင္စရတ္ိအွ်ာမခံမည့္သူ 
ကိုယ္တိုင္ျဖည့္စ က္ရန)္ 

(၂) ဘဏ္စွ်ာရင္းလက္က်န္ျပအေထွ်ာက္အထွ်ား (အေမရကိနေ္ဒၚလွ်ာ ၂၀၀၀၀ေက်ွ္်ာ၊ဂ်ပန္ယနး္၊လက္ရ  ိ
ုိုႏင္ငံသုံးေင ေၾကးျပုိုႏင္) 

(၃) ဘဏ္ေင စွ်ာရငး္စွ်ာမ်ကု္ႏ ွ်ာအွ်ားလံုး၏မတိ    
(၄) ေက်ွ်ာင္းသွ်ားုႏ င့္အွ်ာမခေံပးသ၏ူေတွ္်ာစပပ္ံုအေထွ်ာက္အထွ်ား  
(၅) ပညွ်ာသင္စရိတ္အွ်ာမခမံည့္သူ၏လက္ရ အိလုပအ္ကိုငအ္ေထွ်ာက္အထွ်ား 
(၆) ကိုယ္ပုိင္လုပင္န္းလပု္ကိုငသူ္မ ွ်ာ လုပ္ငနး္လုိင္စငမ္ တ္ပံုတင ္
(၇) လက္ရ ိုႏ စမ္ သုံးုႏ စအ္တ ငး္ ဝင္ေင ျပအေထွ်ာက္အထွ်ား 
(၈)လက္ရ ုိႏ စ္မ သုံးုႏ စ္အတ ငး္၏ အခ နေ္ဆွ်ာင္ထွ်ားသည့္အေထွ်ာက္အထွ်ား  
ပညွ်ာသငစ္ရတ္ိ အွ်ာမခသူံသည ္ ဂ်ပနုို္ႏငင္တံ ငေ္နထိုငသူ္ျဖစပ္ါက၊ ေအွ်ာက္ေဖွ္်ာျပပါစွ်ာရ က္စွ်ာတမး္မ်ွ်ား 
လိုအပပ္ါသည။္ 

ေနထိုင္ေၾကွ်ာင္းအေထွ်ာက္အထွ်ားစွ်ာရ က္ုႏ င့့္ုိုႏင္ငံျခွ်ားသွ်ားမ တ္ပံုတင၏္မိတ   
 

၁၁။ သတျိပိဳရနအ္ခ်ကအ္လက ္

 ပညွ်ာသငရ္ျခငး္အေၾကွ်ာင္းရငး္ - ဂ်ပနသို္႔ပညွ်ာသငလ္ွ်ာရျခငး္အေၾကွ်ာင္းရင္းရညရ္ ယ္ခ်က္ုႏ င့္ 
ဂ်ပနစ္ွ်ာေက်ွ်ာငး္ေအွ်ာင္ျမင္ၿပီးေနွ်ာက္ဆက္တ ြဲအစအီစဥ္စသည္တို႔ပါထငရ္ ွ်ားစ ွ်ာေဖွ္်ာျပရမည္။ 

 ုိုႏင္ငံျခွ်ားဘွ်ာသွ်ာုႏ င့္ေရးသွ်ားေသွ်ာစွ်ာရ က္စွ်ာတမ္းဆိလု ်င ္ဂ်ပန္ဘွ်ာသွ်ာျဖင့္ပူးတ ြဲပါ။ 
 

 
 

 

 



၁၂။ ေက်ွ်ာငး္စရတိ၊္အေဆွ်ာငစ္ရတိ ္

ေက်ွ်ာင္းစရတ္ိ   ေလ ်ွ်ာက္ထွ်ားခ - ၂၀၀၀၀ယနး္ (စွ်ာရ က္စွ်ာတမး္ေလ ်ွ်ာက္ထွ်ားခ်ိန)္ 
ေက်ွ်ာင္းဝငခ္်ိန္သ င္းရန္ေက်ွ်ာင္းလခ  
သင္တန္း ေက်ွ်ာင္းဝငေ္ၾကး ေက်ွ်ာင္းလခ(တုႏ စ္စွ်ာ) ပညွ်ာေရးလ ပရ္ ွ်ားမ စရိတ္ 
၁ုႏ စ၃္လ ၅၀၀၀၀ယန္း ၆၀၀၀၀၀ယနး္ ၈၀၀၀၀ယန္း 
၁ုႏ စ၆္လ ၅၀၀၀၀ယန္း ၆၀၀၀၀၀ယနး္ ၈၀၀၀၀ယန္း 
၁ုႏ စ၉္လ ၅၀၀၀၀ယန္း ၆၀၀၀၀၀ယနး္ ၈၀၀၀၀ယန္း 
၂ုႏ စ ္ ၅၀၀၀၀ယန္း ၆၀၀၀၀၀ယနး္ ၈၀၀၀၀ယန္း 

 
၂ုႏ စေ္ျမွ်ာက္တ င္သ င္းရန္ေက်ွ်ာင္းလခ 
၂ုႏ စေ္ျမွ်ာက္ေက်ွ်ာငး္စရိတ္ ပညွ်ာေရးလ ပရ္ ွ်ားမ စရိတ္ 
၁၅၀၀၀၀ယနး္ ၁၀၀၀၀ယန္း 
၃၀၀၀၀၀ယနး္ ၂၀၀၀၀ယန္း 
၄၅၀၀၀၀ယနး္ ၃၀၀၀၀ယန္း 
၆၀၀၀၀၀ယနး္ ၄၀၀၀၀ယန္း 
သတိျပိဳရန ္ : လက္ရ ိတိုင္းျပည္၏ဂ်ပနေ္ကွ်ာငဆ္ြဲလွ်ာရံုးအရ ခ င့္ျပိဳခ်က္မရရ ပိါက၊ ေက်ွ်ာင္းဝငေ္ၾကးုႏ င့္ 
ေလ ်ွ်ာက္ထွ်ားချပနမ္အမး္ပါ။ 
ဂ်ပနုို္ႏင္ငေံရွ်ာက္ရ ိၿပီးေနွ်ာက္ပုိင္းတ ငုို္ႏင္ငသံွ်ားက်န္းမွ်ာေရးအွ်ာမခေံၾကး(ေဆးရံုအွ်ာမခံ၊၁ုႏ စ္စွ်ာ)ယန္း 
၂ေသွ်ာငေပးရန္လိုအပ္သည္။ 
အေဆွ်ာင္စရိတ္ (အေဆွ်ာငေ္နေက်ွ်ာငး္သွ်ားအတ က္သွ်ာ) 
အေဆွ်ာင္ဝငစ္ရိတ္ ၅၀၀၀၀ယန္း ေင ျပန္မအမ္း 
အေဆွ်ာင္လခ ၁၂၆၀၀၀ယနး္ (၃လခစွ်ာ) 

 
ေက်ွ်ာင္းအေဆွ်ာင္မ ေက်ွ်ာင္းသွ်ား၁ဦးလ ်င၁္ခန္းျဖစ္သျဖင့္အဆငေ္ျပပါသည္၊ 
ဂတ္စအ္ခ၊ေရအခ၊အပါျဖစ္ၿပီး၊အင္တွ်ာနက္အသုံးျပိဳစရိတ္ပါကွ်ာ၊လ ်ပစ္စခ္သွ်ာမိမကိုိယ္တိုင္ေပးေဆွ်ာငရ္ 
မည။္ေနထိုင္ေရးအဆငေ္ျပေစရနအ္ြဲယွ်ားက နး္၊ေရခြဲေသတ ွ်ာစသျဖင့္လိုအပေ္သွ်ာပစၥည္းမ်ွ်ားျပင္ဆင္ထွ်ားရ ိ
ကွ်ာ၊ဂ်ပန္ုိုႏငင္ံသို႔ေရွ်ာက္ရ သိည့္ ေန႔မ စၿပးီအသုံးျပိဳုိုႏင။္ 

      


